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Er zijn inmiddels meer dan 52.245 diploma’s uitgegeven met een NLQF aanduiding. Koploper zijn de
instructeursopleidingen NOC NSF 3 en 4 (NLQF 3 en 4) met 4.500 diploma’s. Op de voet gevolgd door 4.296
diploma’s Operatieassistent NLQF 6 van College Zorg Opleidingen.

Let op: de getallen zijn gebaseerd op alle diploma’s die aangegeven zijn in de herbeoordeling. Uiteraard worden er
ook diploma’s uitgereikt waarvan de kwalificaties nog niet in herbeoordeling zitten en we dus de cijfers niet hebben.

Op 15 april 2020 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- ExpertCare: Psychosociale Familiegerichte Zorg (NLQF 6)
- ExpertCare: Peritoneaal Dialyse Extramuraal (NLQF 6)
- SVGO: Basis Dakwerk (NLQF 2)
- SVGO: Energie, herstel en onderhoud (NLQF 2)
- HAN VDO: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (NLQF 6)
- OPPStap: Teacher Education Care and Welfare (TE) (NLQF 6)
- OPPstap: Basic Teacher Education Care and Welfare (BTE)
(NLQF 5)

Tevens werden validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:
- NCOI Opleidingen
- Herbeoordelingsverzoek NLDA (Nederlandse Defensie Academie)

Lees meer over de procedure voor herbeoordeling van ingeschaalde kwalificaties

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Kwalificatieraamwerk NLQF. Het NLQF
is gekoppeld aan het European Qualification Framework en zorgt voor transparantie in de opleidings- en
trainingsmarkt in Nederland en de rest van Europa. Het Nationaal Coordinatiepunt NLQF wordt in Nederland
uitgevoerd door CINOP.

Meer dan 52.245 diploma’s met NLQF aanduiding uitgegeven

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

Meer ROC's en hogescholen laten private kwalificaties inschalen in het NLQF
In Profiel magazine van april lees je hoe NLQF ook ondersteunt in initiatieven in het mbo om leren voor volwassenen
aantrekkelijker te maken. Coen van Hoof, directeur van NCVB bedrijfsopleidingen (onderdeel van Onderwijsgroep
Tilburg) vertelt in het artikel over de keuze van NLQF: “Wij zien NLQF als een van de instrumenten om een leven
lang ontwikkelen te ondersteunen. Bedrijven hebben de behoefte om voor bepaalde doelgroepen of beroepen
opleiding te bieden maar die passen niet altijd in een aanbod binnen BBL of BOL. Een van de oorzaken is een
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Help NLQF aan nog meer naamsbekendheid en voeg aan je opleidingen op je Linkedinprofiel en aan
vacatureteksten het bijbehorende NLQF niveau toe. Hoe meer mensen NLQF zichtbaar uitdragen hoe meer impact
we kunnen maken. Een compleet overzicht van de NLQF duidingen vind je hier.

Vanaf nu krijgen organisaties na inschaling van de eerste
kwalificatie een toolbox toegezonden. Organisaties die al
ingeschaald zijn met kwalificaties krijgen hier nog een aparte mail
over. Met de toolbox kunnen organisaties zelf ook een bijdrage

grotere verscheidenheid aan doelgroep en een aangepaste behoefte vanuit bedrijven en instellingen. NLQF geeft
dan wel de validatie mee van het kennen en kunnen van die persoon. Mocht de persoon het bedrijf verlaten of
vervalt een functieprofiel dan is er dankzij de NLQF aanduiding wel wettelijke erkenning en biedt het handvatten voor
zowel de werknemer als de werkgever.” 

Lees meer

Nieuw lid en voorzitter Commissie Inschaling: Melanie Lancel
De Commissie Inschaling van het NCP NLQF heet Melanie Lancel
van harte welkom als nieuw lid en tevens voorzitter. Zij werkte, na
haar studie Opleidingskunde, als beleidsadviseur binnen een
instelling voor afstandsonderwijs en als onderwijskundig
consultant binnen de procesindustrie. Nu is zij al ruim 7 jaar
werkzaam bij het O&O fonds A+O Metalektro. Belangrijke thema’s
in haar werk: aansluiting bedrijfsleven en onderwijs en het leren
binnen organisaties (werkplekleren).

Wat vindt Melanie Lancel van het NLQF?
"Het NLQF zorgt ervoor dat het niveau van de opleiding die
werkenden doen herkenbaar is voor bedrijven. Er zijn veel
opleidingen en cursussen op de markt die gevolgd kunnen
worden, maar vaak is niet duidelijk wat het niveau van deze opleiding is, en welke waarde de opleiding daarmee
heeft voor de werknemer. NLQF is een systeem waarmee opleidingen op niveau kunnen worden ingeschaald.”

Lees meer

Oproep: voeg NLQF toe aan profielen en vacatures 

NLQF nu ook op LinkedIn
Wil je graag direct op de hoogte zijn van NLQF? Volg dan onze
NLQF bedrijfspagina.

Nieuw: de NLQF toolbox
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leveren aan de naamsbekendheid en het gebruik van NLQF.

De toolbox bestaat onder andere uit:

Animatie van NLQF
Filmpjes: opleider, werkgever en student vertellen over nut NLQF 

Student
Opleider
Werkgever

Algemene leaflet NLQF en leaflets voor de doelgroepen opleiders, werkgevers, werknemers en studenten

Lees meer

"Het is ontzettend belangrijk dat je wordt gewaardeerd voor wat je waard bent"
Met regelmaat verzorgt NLQF voorlichtingsbijeenkomsten over NLQF. Bezoekers zijn divers: van
brancheverenigingen tot exameninstellingen. Begin maart was er nog een live bijeenkomst met meer dan 50
deelnemers met een praktijkverhaal van Richard Baauw van Vereniging Technische Bedrijfstakscholen. De
Vereniging Technische Bedrijfstakscholen koos er voor het inschalingsproces helemaal zelf te doen en een eigen
examenorganisatie in te richten. “Het hele proces was leuk om te doen en dwong ons ook om na te denken over
onze kwalificaties en hoe we die inrichten, denk bijvoorbeeld aan de leeruitkomsten van de opleiding.” Richard gaf
aan dat het de organisatie veel tijd heeft gekost maar dat de inschaling ook zorgt voor een kwaliteitsverbetering.
Sabine van Linge van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gaf aan dat de
voorlichtingsbijeenkomst een goed beeld geeft. Haar conclusie over NLQF: ”‘Het is ontzettend belangrijk dat je wordt
gewaardeerd voor wat je waard bent.”

Wil je ook meer weten? Laat het ons weten, we informeren je graag of meld je aan voor onze volgende
voorlichtingsbijeenkomst, deze keer als webinar) op 4 juni 2020.

Lees meer
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